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La 12 decembrie 2016, în cadrul celebrării la Chișinău a jubileului de 150 de ani ai Casei Regale a României, în incinta Sălii de Conferințe a Universității
Academiei de Științe a Moldovei, Alteța Sa Regală
Principele Radu al României a înmânat bursele de
studii „Regele Ferdinand” și „Regina Maria” pentru
doi studenți ai Universității Academiei de Științe a
Moldovei.
La ceremonia festivă, moderată de rectorul Universității AȘM, academicianul Maria Duca, au fost
prezenți președintele Comisiei parlamentare Cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media,
Vladimir Hotineanu, ministrul Educației, Corina
Fusu, Ambasadorul României în Republica Moldova,
Excelența Sa, Daniel Ioniță, conducerea Academiei
de Științe a Moldovei, membri titulari și membri corespondenți, directori ai institutelor de cercetare ale
AȘM, profesori, doctoranzi, masteranzi, studenți ai
UnAȘM.
În mesajul său oficial, Alteța Sa Regală, Principele Radu al României, a precizat că bursele de studii continuă o muncă de mare răbdare și de multă
încredere și loialitate pe care cele cinci generații ale
familiei regale le-au dovedit de-a lungul unui secol
și jumătate.
Bursele de studii oferite de Casa Regală a României pentru studenții UnAȘM se înscriu firesc în
contextul relației fructuoase de colaborare, stabilite
între Academia de Științe a Moldovei și Casa Regală a României. Din acest punct de vedere, ar fi de remarcat sprijinul constant de care se bucură inițiativele
culturale ale AȘM din partea familiei regale, începând
cu anul 2013, când Principesa Moștenitoare Margareta
a vizitat pentru prima oară Republica Moldova și a
primit înalta distincție academică, Medalia „Dimitrie
Cantemir”, oferită de președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca, în cadrul reuniunii solemne organizate în
onoarea Altețelor Lor Regale la AȘM.
Decizia de a oferi burse de studii în nume personal a fost luată de Altețele Lor Regale în primăvara anului 2015: „În Săptămâna Patimilor, gândurile
noastre se îndreaptă către strămoșii noștri, cei care au
fondat România modernă. Cu exemplul lor în minte, sunt mândră să vă anunț că Principele Radu și

cu mine am luat o hotărâre. Începând din 2015 vom
oferi personal, an de an, patru burse pentru studenții
români. Două la București – „Bursa Regele Carol I” și
„Bursa Regina Elisabeta”, la Academia de Studii Economice, și două la Chișinău – „Bursa Regele Ferdinand” și „Bursa Regina Maria”, la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei”, a menționat Alteța Sa
Regală, Custodele Coroanei, Principesa Moștenitoare
Margareta într-un discurs oficial.
Vestea despre nobila inițiativă a fost adusă la cunoștința beneficiarilor de la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, de ASR Principele Radu în
cadrul festivității de conferire domniei Sale a titlului de Doctor Honoris Causa al UnAȘM. Tot atunci
Alteța Sa a făcut invitația oficială pentru delegația
UnAȘM la Castelul Peleș, iar premianții primei ediții a burselor regale (anul de învățământ 2015-1016),
studenții Mihai Curagău și Olesea Tabără au primit
diplomele în salonul Florentin din mâna Altețelor
Lor Regale.
Câștigătorii celei de-a doua ediții a concursului
pentru bursele regale (anul de învățământ 2016–
2017), Daniel Podgornîi, masterand la specialitatea
Chimie și Ana Nastasiu, studentă în anul II, specialitatea Informatică, au demonstrat nu doar rezultate academice performante, dar și deschiderea
pentru activități extra-curriculare de voluntariat și
caritate, în spiritul concepției burselor de care s-au
învrednicit.
Această condiție este prevăzută expres în Regulamentul instituțional privind condițiile de acordare
a burselor nominale studenților UnAȘM și răspunde
intenției Casei Regale de a sprijini tânăra generație în
pornirile lor de activism civic.
Prin bursele Regale acordate studenților de la
Universitatea AȘM se promovează valorile morale și
culturale autentice, se consolidează relaţia de colaborare dintre mediul academic de pe ambele maluri ale
Prutului creându-se premise pentru creşterea şi promovarea excelenţei în ştiinţă, cultură şi artă a tinerilor. În acest sens, gestul Altețelor Lor Regale poartă și
o profundă încărcătură educațională simbolică, fiind
un semn de respect și recunoștință față de înaintașii
care au consolidat sistemul valoric național.
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